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ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบเหลาทหารราบ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
(สําหรับผูมีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ)
กองทัพบก มีกําหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบเหลาทหารราบ ในสวน
โควตาผูม ีความสามารถทางการกีฬาและความสามารถพิเศษอื่นๆ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทของผูสมัคร
๑.๑ ทหารกองเกิน (อายุไมเกิน ๒๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๒ ทหารกองประจําการ (ทุกผลัด) ในสังกัดกองทัพบก (อายุไมเกิน ๒๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๓ พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก (อายุไมเกิน ๒๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก(อายุไมเกิน ๒๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เคยสังกัดกองทัพบก (อายุไมเกิน ๒๔ ป ในป พ.ศ.๒๕๖๔)
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๒.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีตอกองทัพบก
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
๒.2 เปนชายมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ (ในป พ.ศ. 2564) หรือเปน
ทหารกองประจํ าการมี อายุ ไม เกิ น ๒๔ ป บริ บู รณ (ในป พ.ศ. ๒๕๖๔) นั บตามพระราชบั ญญั ติ รั บราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปที่จะเขาเปนนักเรียนนายสิบ
2.3 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเทาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได
ในกรณี ที่ ปู หรื อ ย า, ตา หรื อ ยาย ของผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นนายสิ บ
มีสัญชาติอื่น ซึ่งไมใชสัญชาติไทย ใหใชหลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังตอไปนี้
(๑) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแลวแตกรณี หรือ
(๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แลวแตกรณีจากนายทะเบียนทองถิ่น
๒.5 มีรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดพิกัดของรางกาย
เหมาะสมกับการเปนทหาร ไมมีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดตอการเปนนักเรียนนายสิบ ตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวยนักเรียนนายสิบทหารบก
๒.6 ตองวายน้ําได ไมนอยกวา ๒๕ เมตร
๒.7 เปนโสดและไมเคยมีภรรยาหรือสัมพันธกับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามากอน
๒.8 ไมอยูในสมณเพศ
๒.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
๒.10 ไมเปนบุคคลลมละลาย
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2.11 ไมเปนผูอยูระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
2.๑2 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
2.๑3 ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ
2.๑๔ ไมเคยทําการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายสิบมากอน
2.๑5 ไมเคยพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายสิบ
2.๑6 ไมเปนผูที่ตองเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
ในปที่สมัครสอบ และผูที่อยูระหวางใชสิทธิ์การผอนผันการเขารับราชการทหาร
๓. คุณสมบัติเฉพาะ (สําหรับผูมีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ)
๓.๑ บุคคลพลเรือนชายมีอายุ ครบ ๑๘ ป บ ริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบ ริบู รณ หรือเปน
ทหารกองประจําการมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปที่
จะเขาเปนนักเรียนนายสิบ
๓.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปบ ริบูรณ (ผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยไมรับสมัครผูที่จะเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการในป ๒๕๖๔ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓)
สําหรับผูมีอายุ ๒๒ ปบริบูรณ ตองมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร กองประจําการ
(แบบ สด.๔๓) แสดงวาผานการตรวจเลือกฯ“รางกายสมบูรณดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “สงคนรองขอเขา
กองประจําการพอ” ไมตองสงเขากองประจําการ
๓.๑.๒ ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑ อายุ ๑๘ ถึ ง ๒๒ ป บ ริ บู รณ (ผู เกิ ด ระหว าง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ (นศท.ป ๓) ของศูนยการ
กําลังสํารองหรือศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ตองแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
หรื อ หนั ง สื อ สํ า คั ญ (แบบ สด.๘) เท า นั้ น สํ า หรั บ ผู แ สดงหนั ง สื อ สํ า คั ญ ประจํ า ตั ว แสดงวิ ท ยฐานะจาก
หนวยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
๓.๒ ทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๓.๓ พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๓.๔ อาสาสมั ครทหารพราน ในสังกัดกองทั พบก มีอายุไมเกิน ๒๔ ป บริบู รณ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๓.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เคยสังกัดกองทัพบก มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๔. การรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตและการชําระเงิน
๔.๑ เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต วันที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๓
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม 256๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ)
โดยตรวจสอบรายละเอียดคําแนะนําการรับสมัครสอบไดทาง http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com
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4.1.๑ ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนกอน
การยื นยั นการสงใบสมัคร เมื่ อสงใบสมั ครสอบในระบบแล วจะไมส ามารถเปลี่ย นแปลง หรือแก ไขขอความ
ใดๆไดอีก และถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ใชสําหรับการสมัคร โดยผูสมัครไดอานประกาศ หรือระเบียบ
การรับสมัครเขาใจโดยละเอียดถี่ถวน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
4.1.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตอง หรือใชเอกสารปลอม
หรือเอกสารตางๆ ที่ไมตรงตามที่กําหนดไวในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธการ
รับสมัครเขาสอบคัดเลือกทันที โดยผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได
4.1.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแลว ใหผูสมัครสอบพิมพใบสมัครเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
และพิ มพ ใบชํ าระเงิ น เพื่ อนํ าไปชํ าระเงินตั้ งแต วันที่ ๑๑ ธันวาคม 2563 ถึ ง วั นที่ ๒๘ มกราคม 256๔ เวลา 2๒.00
นาฬิกา โดยผานระบบการชําระเงิน 3 ชองทาง ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ
๔.๑.๓.๑ ชํ า ระเงิน ผา นเคานเ ตอรธ นาคาร (เวลาทํ าการของธนาคาร)
จํานวน 50 บาท (คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท)
๔.๑.๓.2 ชํ า ระเงิน ผา นตู  ATM จํ า นวน 50 บาท (ค าธรรมเนี ย มทาง
ธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท
๔.๑.๓.3 ชําระเงินผานธนาคารออนไลน (Internet Banking) จํานวน 50 บาท
(คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท
โดยผู ส มัค รตองตรวจสอบขอมูล การชําระเงิน สมัค รสอบดว ยตนเองวาถูกตอ งหรือไม
หากพบวาไมถูกตองใหผูสมัครแจงเจาหนาที่ของธนาคารใหดําเนินการแกไขใหทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ
เมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เรียบรอยแลว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไมคืนคาธรรมเนียม
การสมัครใหกับผูสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.1.๔ ผูสมัครที่มีการชําระเงินภายในเวลากําหนดแลว ภายหลังจากการรับสมัคร
เสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผล เพื่อจัดลําดับเลขประจําตัวสอบ ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบได ตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖4
4.1.๕ การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและคุ ณ สมบั ติ ใ นครั้ ง นี้ เป น เพี ย งการ
ตรวจสอบเบื้องตน หากในภายหลังปรากฏวา ผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือ ขาด
คุณวุฒิหรือมีเหตุอันไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการทหาร กองทัพบก จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบมาตั้งแตต น และใหถือวาการสอบคั ดเลือกของบุ คคลดังกลาวเป นโมฆะ และผูส มัครจะไมมีสิทธิ์
เรียกรองใดๆ ตอกองทัพบก
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ อัพโหลดภาพถายหนาตรงเป นไฟลรูปภาพ ขนาด ไมเกิด 1 MB ไมสวมหมวกไมสวมแวนตา
และตองเปนภาพถายไวไมเกิน ๓ เดือน หากเปนทหารกองประจําการใหแตงกายเครื่องแบบตามสังกัด นักเรียน
กําลังศึกษาใหแตงกายตามสถาบันที่กําลังเขารับการศึกษา บุคคลทั่วไปสวมเสื้อคอปกสีขาวและอัพโหลดวุฒิ
การศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาและหลักฐานทางทหาร
เปนไฟล PDF สําหรับภาพถายที่ไมผานการพิจารณามีลักษณะดังตอไปนี้
\๕.๑.๑ ภาพถาย...

-๔–
๕.๑.๑ ภาพถายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไมชัดเจน)
๕.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหนาไมชัดเจน)
๕.๑.๓ ภาพถายเลน (มีการโพสตทาทางในการถายภาพ หรือภาพเซลฟ)
๕.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
๕.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงขาง
๕.๒ ผูมีรายชื่อสอบผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหนําหลักฐานที่ใชในการกรอกใบสมัครทาง
อินเตอรเน็ตมาแสดงตอเจาหนาที่กองทัพภาค ตามวัน และเวลาที่กําหนดดวยตนเอง รายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ สําเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอรเน็ตจํานวน ๑ ชุด
๕.๒.๒ สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร, บิดา และมารดา ผูใหกําเนิด ที่แสดง วัน เดือน
ป เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผูใหกําเนิด (ฉบับจริง)
๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๕.๒.๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๕.๒.๕ หลักฐานทางทหารไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผล
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓ ) สําเนาทะเบียนกองประจําการ
(แบบ สด.๓) สมุดประจําตัวทหารกองหนุน (หนังสือสําคัญฯ แบบ สด.๘ ) แลวแตกรณี พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๖. การทดสอบผูมีความสามารถทางการกีฬา
๖.๑ การรั บ สมั ค ร กํ าหนดชนิ ด กี ฬ า และคุ ณ สมบั ติ ต ามคํ าแนะนํ าการรั บ สมั ค รและ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหลาทหารราบ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
โดยยื่นเอกสารการสมั ครสอบ, ใบประกาศนียบัตรตามคุณสมบั ติ พรอมสําเนาเอกสาร และสํ าเนาบั ตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๖.๒ การยื่นเอกสารดวยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคคลกร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ (ในเวลาราชการ)
๖.๓ การทดสอบผูมีความสามารถทางการกีฬา ใหมารายงานตัวเขารับการทดสอบ ณ สนาม
กีฬากรมยุทธ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
หากมาไมทันกําหนดถือวาสละสิทธิ์
๗. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม
ใหผูมีคุณสมบัติไดสิทธิคะแนนเพิ่ม ซึ่งมีความประสงคขอใชสิทธิมายื่นหลักฐานการขอสิทธิ
คะแนนเพิ่ม ณ สถานที่ที่กองทัพภาคกําหนด ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ในเวลาราชการ)
๘. การสอบคัดเลือก แบงเปน 2 ขั้นตอน โดยใชพื้นที่ในกองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 มีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ การสอบขั้นที่ ๑
๘.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ดึงขอ, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิ่ง, วายน้ํา) ระหวางวันที่
๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่ผูสอบเลือกไว
๘.๑.๒ ประกาศผลการสอบขั้ นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๔ ทางอิ นเทอร เน็ ต
http://atc.rta.mi.th
๘.๒ การสอบขั้นที่ ๒
๘.๒.๑ การสอบภาควิ ชาการ, สั มภาษณ , ตรวจโรค, การตรวจประวั ติ อาชญากรรม,
การตรวจเอกสาร ในวันที่ ๒๑ มี นาคม ๒๕๖๔ ให มารายงานตั วด วยตนเอง (ตามกลุ ม ลํ าดั บ เวลา ที่ กําหนดใน
ประกาศฯ)
\๘.๒.๒ ประกาศผล…

-๕–
๘.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุดทาย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางอินเทอรเน็ต
๘.๒.3 การสอบภาควิชาการ เนื้อหาวิชา ความรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
(บุคคลพลเรือน) จํานวน ๕ วิชา รวม ๑๒๐ ขอ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ วิชา
ความรูทั่วไป (เนื้อหาศาสตรพระราชา, ศีลธรรม และความรูทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องตน)
๙. การประกาศผลการสอบ
๙.๑ ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
๙.๒ การประกาศผลสอบทางอิ น เทอร เน็ ต ช อ งทางเดี ย ว www.atc-rta.com และ
www.radd-rta.com
๑๐. วันรายงานตัว ทําสัญญา เพื่อเขารับการศึกษา
รายงานตัวทําสัญญา วันที่ ๑ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ
คายธนะรัชต ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๑. ประกาศเรียกบุคคลสํารองเขารายงานตัวและทําสัญญา
ประกาศเรียกบุคคลสํารองรายงานตัวเขารับการศึกษาวันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จนกวาจะครบตามยอดที่กองทัพบกกําหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และใหรายงานตัวตาม
วันเวลาที่ประกาศเรียก
๑๒. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะจัดการใหทราบประกาศดังกลาวขางตน และประกาศอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ดวยตนเอง
จะไมมีการแจงใหทราบเปนบุคคลผูสนใจจะสมัครสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ได ที่ กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดํ าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท กองอํานวยการรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพททหาร ๘๙๑๐๙ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
๑๓. ผูที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบไดที่ http//www.atc-rta.com
(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก)
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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